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. No evangelho de João
encontramos a seguinte
afirmação: “E o Verbo se
fez carne e habitou entre nós”
(v.14). Esta frase solene e sublime descreve o acontecimento denominado pela teologia
– que precisa da linguagem humana para apresentar os mistérios divinos –, com a expressão
“encarnação do Senhor”, mas
também poderíamos dizer a
“humanização” da Palavra eterna de Deus.
Aquele que se faz homem no seio de Maria já existia desde toda a eternidade no
mistério absoluto de Deus (Jo
1,1-5). Deus não adotou um homem, nem dotou um ser humano
de qualidades especiais, como afirmavam antigas heresias no início
do cristianismo (que ainda hoje
pululam nas controvérsias filosóficas e teológicas), mas enviou seu
Filho que estava n’Ele e que, com
Ele, é Deus na “atemporalidade”
das coisas.
Portanto, nesta noite santa
estamos reunidos em torno deste
grande mistério que nos envolve,
nos comove e nos supera racionalmente. Celebramos sacramentalmente, na Eucaristia do Natal, a
encarnação do Senhor no seio de
Maria, acontecimento realizado na
história como manifestação suprema do amor de Deus.
A Igreja, depois de foca-

lizar a Páscoa como centro da fé
cristã, viu a necessidade de celebrar a origem humana, daquele
que morreu numa cruz e ressuscitou glorioso para a salvação da
humanidade. Por isso, estabeleceu
esta data – que não coincide historicamente com o dia exato no qual
se deu na realidade –, para comemorar o “die natalis” do Filho de
Deus humanado, na maior noite
do inverno do Hemisfério Norte,
substituindo a festa pagã do rei sol
vitorioso do antigo império romano.
Para esta festa nos preparamos durante as quatro semanas
intensas do “Advento”, com a Palavra de Deus e com os Sacramentos, que nos guiaram para meditarmos inicialmente sobre a última
vinda do Senhor no fim dos tempos

na glória futura, e para aquela
“vinda” que já ocorreu na história mais de dois mil anos atrás,
na humildade da carne na gruta
de Belém.
O evangelho desta noite
santa, proclamado solenemente, apresenta inicialmente a ambientação histórica e geográfica
do evento extraordinário através
do qual o Deus-amor assume a
humanidade em Jesus de Nazaré. Estas coordenadas: Quando
César Augusto governava em
Roma (dimensão histórica), e
num minúsculo vilarejo chamado Belém da província da
Galiléia (dimensão geográfica),
servem ao autor sagrado para demonstrar que o ocorrido não é uma
simples fábula ou mito do passado,
mas é um acontecimento singular
na história dos homens.
2. Na interpretação teológica desta passagem é mister considerar os seguintes elementos que
caracterizam as diversas dimensões do mistério da encarnação do
Senhor:
A encarnação é fundamentalmente um ato de amor. O amor
de Deus trino, isto é, um Deus comunidade, é o motor de tamanho
evento. Por amor, Deus decide
assumir a nossa natureza humana,
partilhando toda a nossa condição.
Este amor não depende única e
exclusivamente da situação de miséria em que se encontra a huma-
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nidade por causa do pecado. Por
amor, Deus se debruça na pessoa
do seu Filho sobre cada ser humano, dando-lhe assim uma dignidade na qual o homem se torna
realmente participante da própria
natureza divina. Por isso, para os
Padres da Igreja antiga pode-se
afirmar: “Deus se faz homem, para
que o homem se faça Deus”.
A encarnação é um ato de
esvaziamento (kenosis). Assumir
a carne humana no seio de Maria
significa para Deus um ato de profundo esvaziamento, já que Deus
abandona a sua condição eterna e
infinita para entrar na história da
humanidade, num corpo limitado
e, portanto, marcado pela precariedade da fraqueza humana (Fl
2,1-11). Esvazia-se para viver plenamente o drama da humanidade
chamada a ser feliz em Deus, mas
ferida a causa do pecado, motivo
da própria desfiguração.
A encarnação é um ato
profético. Todos os detalhes narrados por Lucas do nascimento de
Jesus na cidade de Davi anunciam
profeticamente o centro da pregação cristã: o mistério da Páscoa de
nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho
de Deus, que morreu e ressuscitou!
Não só anuncia, mas aparece em
relação perfeita, já que existe um
paralelismo impressionante nestes
dois eventos importantes da nossa fé: na encarnação o sinal é um
menino indefeso e frágil enfaixado por sua mãe; no mistério pascal o sinal é o corpo enfaixado e
sem vida, completamente esmagado pela dor numa cruz, em cujos
pés está Maria. O menino Jesus é
deposto numa simples manjedoura na gruta de Belém; o corpo de
Jesus morto é deposto numa gruta
da montanha, que serve como sepulcro fora de Jerusalém. O anúncio do nascimento do menino é
realizado pelos anjos, enviados

divinos; o anúncio da ressurreição vitoriosa de Cristo é feito pelo
anjo de Deus. Os anjos perante
este enorme mistério dizem “não
temais, nasceu-vos um salvador”
(Lc 2,10-11), da mesma forma o
anjo do domingo pascal proclama
às mulheres: “Não tenhais medo,
ressuscitou, não está aqui” (Mt 28,
5-6). Os destinatários do anúncio
do nascimento são pobres pastores, que na mentalidade cultural e
religiosa da época eram considerados impuros, trapaceiros e sem valor na sociedade; e os destinatários
do anúncio da ressurreição são as
mulheres, que não contavam para
nada, e que não tinham sequer valor para serem testemunhas de algo
importante.
3. A filosofia e as ciências
modernas afirmam que o homem
é um animal racional que possui
uma tríplice característica que o
diferencia das outras criaturas: inteligência, vontade e sentimento.
Entendemos então que a inteligência nos foi dada por Deus para conhecer, a vontade nos foi dada para
agir o realizar o bem, e o sentimento nos foi dado para amar.
Na encarnação Deus assumiu estes três componentes da
estrutura humana. Em Jesus o processo cognitivo se dá gradualmente
através da experiência e do aprendizado. Jesus Cristo teve inteligência humana num corpo semelhante
ao nosso. A sua inteligência exerceu a razão, mas submeteu esta
faculdade à relação íntima com
Deus, na confiança filial que transcende os limites impostos pela lógica da mente humana. Jesus Cristo teve vontade humana com a qual
exprimia a própria liberdade, agindo conforme a educação que recebia em obediência aos seus pais e
orientando a sua vida no caminho
de crescimento, até a manifestação
como Messias à vontade de Deus,

para realizar o desígnio de salvar
a humanidade em função do amor,
mesmo sendo tentado exteriormente, não declinou de fazer o bem e
não podia fazer diferente! E, finalmente, Jesus Cristo teve sentimentos humanos. Estes sentimentos
são reações das emoções psíquicas
– conforme explica a psicologia –
e o maior e mais sublime de todos
é o amor. Na sua humanidade, na
vida quotidiana da sua infância e
nas outras fases do seu desenvolvimento - dos chamados “trinta anos
de silêncio na família de Nazaré” prevalecem todas as conotações da
psique humana: alegria, tristeza,
medo, angústia, entusiasmo, carinho, mas o é o amor que permeia
tudo, perpassa tudo, justifica tudo.
O natal nos lembra que
Deus quis ser homem para poder entender, na nossa natureza, a
nossa condição e assim manifestar-nos, como homem perfeito, o
seu amor. Ser homem significa ter
medo, frustrações, preocupações,
inseguranças, provações, e também uma diversidade enorme de
tristezas, alegrias, sonhos, projetos, sentimentos... Não gostamos
de sentir tudo isso, preferimos
dominar e controlar, mas não experimentar a precariedade da nossa humanidade, nem expressar as
nossas fraquezas e misérias. Deus
quis ser homem, e os homens pretendem – e querem sem poder – ser
como Deus! O Natal nos lembra
que devemos viver plenamente a
nossa humanidade com tudo o que
isso significa, nos seus contrastes
maravilhosos, ou seja, as luzes e
as sombras que nos caracterizam,
porque Deus quis estar próximo de
nós, como um de nós. Na realidade,
em Cristo aprendemos realmente a
sermos homens! Um Santo e Feliz
Natal para todos!
Pe. Carlos F. H. Sánchez.
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o fim de mais um ano, somos motivados consequentemente a pensamentos futuros, com
inúmeras propostas de um tempo melhor.
Colocamos nossos votos em um ano mais próspero,
com mais felicidades, propósitos de pagar as dívidas,
tirar notas melhores, passar em um concurso, conhecer novos lugares, etc. Porém, muitos dos nossos pensamentos e propostas foram os mesmos realizados no
ano anterior. E por que não conseguimos realiza-los?
O que será que nos impede de concluir - ou até mesmo começar - aquilo que desejamos
tanto na virada do
ano?
O tempo é
o “local” escolhido por Deus para
que seja manifestado seu Amor, é
o mensageiro de
Deus por onde o
conhecemos e por
onde Ele nos faz
conhecer. Pensamos que somos donos do tempo e por isso temos dificuldades em aceitar
os propósitos de Deus em nossas vidas. Quando nossos desejos são os desejos Dele, quando escutamos e
assumimos o chamado Dele - “se alguém QUER me
seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a CADA
DIA, e siga-me” (Lc 9, 23-24) - há um novo sentido
para as nossas decisões, um verdadeiro sentido.
Para seguir a Deus, precisamos renunciar a
nós mesmos. Esse é o primeiro e mais difícil passo.
Se formos sinceros, chegaremos à conclusão de que
não o fazemos. Não fazemos porque deixar de confiar
em nossas forças e dar passos na fé junto a Cristo é
romper com a estrutura que construímos. Mas essa
estrutura está construída sobre a areia e, quando a
tempestade vier, “não restará pedra sobre pedra”. Mas
um ano novo é tempo de conversão. Tempo de construirmos nossa casa sobre a Rocha firme que é Cristo e não na areia podre das superstições e das nossas
próprias forças.
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Com a vinda de Cristo “chegou para nós a
plenitude do tempo. Portanto, já não há mais lugar
para a angústia diante do tempo que passa e não volta para trás; agora é o momento de confiar infinitamente em Deus, por quem sabemos ser amados, para
quem vivemos e a quem a nossa vida se orienta, na
espera do seu retorno definitivo. Desde que o Salvador desceu do Céu, o homem já não é mais escravo
de um tempo que passa sem um porquê, ou que esteja
marcado pela fadiga, pela tristeza, pela dor. O homem
é filho de um Deus
que entrou no tempo para resgatar o
tempo da falta de
sentido ou da negatividade, e que
resgatou toda a
humanidade, dando-lhe, como nova
perspectiva
de
vida, o amor que é
eterno.” (BENTO
XVI, 31/12/2011)
Há ainda esperança em um recomeço, sustentada pelo chamado constante de Nosso
Senhor: “Vinde a mim, todos vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus,
porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve.” (Mt 11, 28-30).
Ao olhar para frente, olhemos nossos passos
dados até hoje. Nas alegrias e tristezas, os passos de
Deus estavam comigo? “Onde estou, Senhor, quando
não estou em Vós?” Façamos esse questionamento
para responder o que queremos para o próximo ano.
Convido-te, irmão e irmã, a confiar em Deus, como
um filho que se deixa nos braços de um pai. Tomar
decisões, mas de forma concreta sobre a pedra angular, com fé e esperança Naquele que pode transformar
nossas vidas, que não foram feitas para este tempo
mortal, que passa, mas para o infinito, para Deus.
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o dia 28 de dezembro a
Igreja celebra a Festa dos
Santos Inocentes Mártires, os primeiros a doarem a sua
vida em nome de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Neste dia se recorda e celebra o martírio das crianças cruelmente assassinadas por
mandato do Rei Herodes após o
nascimento do Messias, o Rei
de Israel, o Menino Jesus! Mas
qual é a história desses santos
exatamente?
Logo após o nascimento
do Menino Jesus, tendo ouvido
falar sobre a vinda de um certo
Rei a terra, Herodes, consumido
do desejo de poder e ambição e
acreditando que o Rei viria para
tirá-lo de seu trono, envia seus
soldados romanos para tirarem
a vida de todas as crianças com
até dois anos de idade. São José
e a Virgem Maria, avisados por
um Anjo do risco que corriam, fogem com o Cristo Menino para o
Egito, a fim de preservar a vida do
Messias, o Sol da Justiça que veio
resgatar os homens do pecado.
Assim, Nosso Senhor vive
para cumprir a sua missão pela salvação do gênero humano, porém,
em nome de Cristo, morrem martirizadas aquelas crianças, sendo
então conhecidas pela Santa Igreja
como os Santos Inocentes Mártires.
Com efeito, infelizmente,
a suprema injustiça cometida por

Herodes é perpetuada nos dias
atuais. No dia 29/11/2016 o STF
concedeu o Habeas Corpus, com
a soltura de alguns médicos que,
com uma clínica de aborto, exerciam ilegalmente suas profissões
e cometiam esse crime hediondo,
retirando a vida de tantas crianças
indefesas. O mais grave dessa si-

tuação é que a posição final que
concedia o mesmo Habeas Corpus
a essas pessoas vinha acompanhado de um descabido argumento de
um Ministro desta Alta Corte, que
dizia que era um absurdo mantermos a criminalização do aborto já
que tantos países desenvolvidos já
o descriminalizaram até o terceiro
mês de gestação. Tal ação configura aquilo que chama-se ativismo judicial, quando alguém com
abuso do poder que lhe foi confiado, julga uma situação não pela
legislação corrente, mas sim pela

i4FOØTBDFJUBNPTRVFVNBNÍFQPEFNBUBSBUÏNFTNP
TVBQSØQSJBDSJBOÎB DPNPOØTQPEFNPTEJ[FSQBSB
PVUSBTQFTTPBTRVFOÍPNBUFNVOTBPTPVUSPTw
4BOUB5FSFTBEF$BMDVUÈ

sua opinião e simpatia pessoal. O
aborto, desde a concepção, é crime
configurado pela Constituição. O
esforço daqueles que verdadeiramente defendem a vida deve continuar, para a segurança de inúmeras crianças inocentes que correm
o risco de terem suas vidas tiradas
nas mãos dos novos Herodes.
A filosofia aristotélica, séculos depois aprofundada por
Santo Tomás de Aquino, ensina
que a justiça é uma virtude moral que dita que a cada pessoa
ou situação deve ser concedido
o que lhe é devido. O maior direito, o direito primordial concedido a todas as pessoas, por
justiça, é o direito à vida. No
dia em que se parar de defendê-lo é porque, de fato, não se
acredita mais no valor da justiça para uma sociedade, mas sim
na superelevação do egoísmo
contido em cada ser humano. Escolhamos a vida e lutemos contra a
cultura de morte que tenta nos envolver cada dia mais.
“Se Deus é por nós, quem
será contra nós?” (Rm 8,31).
Paróquia São Pio
Missas

.5FSÎBB4FYUB 19h15
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Secretaria
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